
  

 

      

       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น              
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดต าแหน่งและอัตรา ดังนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) รายละเอียด ดังนี้ 

         (1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ช้างกลาง (ร.ร.วัดควนส้าน) 
        จ านวน  1  อัตรา 

                  
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรร

หาและการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
 
 
 

 (5) เป็นผู้... 
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(5) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือ
ส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของ
ค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
  

       ๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ก.) 
    

๓.  การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

   (1)  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถ า มร า ยล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ ห ม า ย เ ล ข โท ร ศั พท์  0  7 5 75  55 5 5  – 6  ดู ร า ยล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ 
www.changklang.go.th 

   (2)  การสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง 
ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างกลาง ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่  11 - 22 กุมภาพันธ์  
2564 ในวันและเวลาราชการ  

 
๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
       ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง และส าเนาเอกสารโดยใช้กระดาษถ่ายเอกสารชนิด เอ 4 เท่านั้น พร้อม
ทั้ง ส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ส าหรับใบรับรองแพทย์ใช้ฉบับจริง มายื่นในวันรับสมัคร            
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

(1) ส าเนาบัตร...   
 
 



  

 ๓  
 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๑ ฉบับ 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑ ฉบับ 
(3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  

ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร)    จ านวน 3 รูป 
(4)  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน  ๑ ฉบับ 
(5)  ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา   จ านวน  1 ชุด 
(6)  ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 
(7)  กรณีคุณวุฒิการศึกษาตามภาคผนวก ก. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ข้อ 3     

ต้องมหีนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  ซึ่ง
ระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติและระยะเวลาการปฏิบัติงาน      จ านวน  1 ฉบับ  

(8)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - 
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) และใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ฯลฯ เป็นต้น  (ถ้ามี)    
                      จ านวน  1  ฉบับ 

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๑๐๐ บาท  (หนึ่งร้อยบาท

ถ้วน) ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้  
 

๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ

และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ

ประเมินสมรรถนะ และก าหนดวันประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร 
(1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป              

(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข. ) ในวันอังคาร ที่  23 กุมภาพันธ์  2564                  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง และทาง www.changklang.go.th 

(2) ก าหนดประเมินสมรรถนะ สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างกลาง  

 
 

 
3 ประกาศ... 
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 (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภาคสัมภาษณ์และปฏิบัติ (ภาค ค.)  ในวันพุธ                 
ที ่24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง และทาง www.changklang.go.th 

 (4) ก าหนดประเมินสมรรถนะ ภาคสัมภาษณ์และปฏิบัติ (ภาค ค.) ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์  
2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  

 (5)  ก าหนดประกาศรายชื่อผลการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดี ที่  25 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง และทาง  www.changklang.go.th    

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด

เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ข.) 
 

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร               

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยหากผู้ผ่านการเลือกสรรมีคะแนน
รวมทั้ง 3 ภาคเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เป็นอันดับ
แรก หากคะแนนผู้สอบยังคงเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนจากภาคสัมภาษณ์และปฏิบัติ (ภาค ค.)  และภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามล าดับ และถ้าคะแนนเท่ากัน 3 ภาค ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลางถือว่าเป็นที่สุด 

(2) องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี 
นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หากต่อมามีการด าเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในต าแหน่งเดียวกันกับที่ประกาศรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้ หรือพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ให้ยกเลิก 
 

 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
               เมื่อประกาศผลการสรรหาแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง จะเรียกมารายงานตัว

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนดไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีมติ
ให้ความเห็นชอบการจ้าง แบบสัญญาจ้างให้ใช้ตามรายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหาร... 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึด
หลัก “สมรรถนะ”  ความรู้  ความสามารถ  ความอุตสาหะ  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใด
ทราบเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่   3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 
             
 

                        (นายจารึก  รัตนบุรี) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ผนวก ก.) 

เอกสารท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
ลงวันที่  3  กมุภาพันธ์  2564 

รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ประเภทของพนักงานจ้าง 

1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

(1)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

     หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้น
เรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้        
 1. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
  1.1  น าผลวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มาใช้ใน
การจัดท ารายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้       
  1.2  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร   
  1.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
  1.4  เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.5  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้         
 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน         
  2.1  จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน 
  2.2  ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน        
  2.3  อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม
ที่ดีงาม            
 3.  ด้านการพัฒนาตนเอง         
  พัฒนาตนเองเพ่ือให้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม  และมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ           

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ       
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู แลมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.  เพศ ชาย/หญิง 
2.  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ หรือ       
 3.  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
และ            
 4.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  

ระยะเวลาการจ้าง    
ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้ความ

เห็นชอบการจ้าง 

อัตราค่าตอบแทน    
1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในหลักสูตร 5 ปี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ 
ละ 15,800.- บาท        

2.  ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ปริญญาที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า  ได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนๆ ละ 15,000.- บาท        

สิทธิประโยชน์    
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(ผนวก ข.) 
 

เอกสารท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  
  ลงวันที่  3  กมุภาพันธ ์ 2564 

                 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ  

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) โดยรายละเอียด ดังนี้         
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

  - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  - การใช้ภาษาและหลักเหตุผล 
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวเหตุการณ์ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย และความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนน 
      เต็ม 100 คะแนน) โดยรายละเอียด ดังนี้        
  -   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์...
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3.        3. ภาคสัมภาษณ์และปฏิบัติ (ภาค ค.)  ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ และปฏิบัติ “การสอน”  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยรายละเอียด ดังนี้     
  

ที ่ สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
 1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน 10 สัมภาษณ์ 

 2 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจาก ความตั้งใจ และขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่าง
ดีที่สุด  อีกทั้งหมายรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

10 สัมภาษณ์ 
 

 3 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม พิจารณาจาก การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู แลมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ     

15 สัมภาษณ์ 
 

 4 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการท างาน และ
มาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึง
ความสามารถในการมองภาพใหญ่ และการคาดการณ์เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 

10 สัมภาษณ์ 
 

 5 การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ  การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือ
ประชาชน อีกท้ังโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 

20 สัมภาษณ์ 
 

 6 การท างานเป็นทีม  การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์  ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพ่ือให้ทีมงาน กลุ่ม 
หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างดีท่ีสุด 

5 สัมภาษณ์ 
 

 7 ปฏิบัติ  “การสอน” 30 ปฏิบัติ 
 รวม 100  

 


